
                     INFORMATION OM HADSUND VIKINGELAUG 

Hadsund Vikingelaug er en del af Hadsund Roklub, og derfor underlagt dennes vedtægter samt 
medlemsbetingelser. 

Faciliteterne består af fælles sauna, udendørs bruseanlæg samt badetrappe. 

Omklædning kan også foregå i hovedbygningen, hvor der er toiletter. 

Sæsonen for vinterbadning starter 1 oktober, og slutter 31 maj. Fra 1 juni til 30 september må 
man som medlem af Vinterlauget tænde op følgende 3 dage: onsdage-fredage-søndage 

Medlemsmøde  

Der indkaldes årligt til et medlemsmøde, hvor medlemmerne får orientering fra udvalget om 
status og planer for Vikingelauget. Der vil også være lejlighed til, at fremsætte synspunkter og 
ideer til debat i brugerkredsen. 

Forhold omkring driften og husorden reguleres af vinterbadeudvalget, som består af 1 fra 
hovedbestyrelsen og 4 udvalgsmedlemmer. Sæson 2022/23 består udvalget af følgende: 

Fabienne  Panero     tlf. 61823098 

Annette Tindborg           22175005 

Charlotte Jørgensen       40459382 

Tina Thorup                     60753757 

Gurli Astrup                     22271521 

Saunaen kan ved arrangementer bookes efter aftale med: formand@hadsundroklub HYPERLINK 
"mailto:formand@hadsundroklub.dk".dk 

Vinterbadeudvalget vil efter behov, udsende nyhedsbreve via e-mail eller facebook,med 
information om arrangementer. 

Indmeldelse  

foregår, ved at skrive en mail til Hadsund Roklub kontingent@hadsundroklub.dk med navn, 
adresse samt mailadresse. 

Nye medlemmer skal erklære sig indforståede med medlembetingelser for Hadsund Vikingelaug 
samt overholde reglement og husorden for saunaen. Medlemskab af Vikingelauget er 
personligt. 

Kontingent fastsættes af Hadsund Roklub, og opkræves ved sæsonstart, eller ved tilmelding. 

Adgang til saunaen sker med en nøgle, anbragt i nøgleboks foran døren. Koden udleveres ved 
indmeldelse. 

VIGTIGT: 

De skriftlige opslag fra Vikingelaugets udvalg SKAL efterleves. Henvendelse til udvalget kan ske 
personligt eller via mail til: bibilaan@gmail.com 
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                        REGLEMENT FOR HADSUND VIKINGELAUG 

      SAUNAEN- vigtigt: 

• At sidde på et håndklæde i saunaen 

• At tildække underkroppen med et håndklæde eller badetøj i saunaen, og 
frem til badetrappen. 

• At minimere saltvand fra badetøj på gulv og bænke i saunaen, ligeledes 
frabedes det, at overhælde sig med vand i saunaen. P.ga. rengøring 

• Ingen fodtøj i saunaen 

• Der må ikke medbringes madvarer, drikkevarer, flasker eller andet lavet af 
glas samt mobiltelefon. Vand i plastikflaske må medbringes. 

• Kun oliedufte, når der udføres planlagt Gus. 

•  Vær rolig og afdæmpet. Ingen musik. Udvis pli........... 

• Temperatur ikke over 80 gr., hvis ikke alle er enige om, at det skal højere op. 

• Det er tilladt, at kaste postevand på ovnens sten, men kun hvis alle i 
saunaen er enige. 

• Husk at fylde brændekurven op, så det er klar til optænding for de næste 
som kommer. 

• Husk at tage håndklæder og badekåber med hjem. 

• Værn om vores sauna, og hjælp med, at holde det rent, og i pæn stand, da 
det helst skal være et hyggeligt sted at komme 

• Det står alle frit for, at tænde op i saunaen. OBS. Mandage tændes først op 
efter kl. 18, p.ga. rengøring. 

• Du kan følge saunatemperaturen ved at downloade appen TelLdus Live. Info 
om login mv. kan du se på vores facebookside Hadsund Vikingelaug, som du 
kan søge optagelse i, når du er blevet medlem. 

• Sidste person låser 

• Gæster er velkomne mod gæstebetaling på kr. 50,- der overføres via mobile 
Pay 73008 

 

 



 BADNING 

• AL BADNING ER PÅ EGET ANSVAR. AF SIKKERHEDS HENSYN, HENSTILLES 
TIL, ALTID AT BADE MINDST TO SAMMEN 
 

• TAG ET GRUNDIGT BESTIK AF STRØMFORHOLD VED TRAPPEN, INDEN DER 
BADES. 

 

• BEMÆRK, AT DE STORE SKIBE OG COASTERE GIVER RØRE I FJORDEN 

 

            

 


